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Sak 16/20 Praksis ved personalkonflikter - orientering fra 
administrasjonen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 29.10.2020 16/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte om kommunens sakshåndtering i krevende personalsaker. Viktige 
prinsipp er habilitet, kontradiksjon, åpenhet, personvern o dokumentasjon. Målet er å 
forebygge konflikter og å løse ev. saker på et tidlig stadium, men dette lykkes ikke alltid, og 
komunen har forbedringspotensiale her. I slike saker må ledelsen våge å ta upopulære 
avgjørelser. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål. 
Rådmannen svarte at regelverk og retningslinjer dessverre ikke kan hindre fastlåste konflikter i 
enkelte tilfeller. Kommunens siste medarbeiderkartlgging har ingen spesielle funn knyttet til 
personalsaker. Konflikthåndtering er integrert i lederopplæringen. 
 
Forslag i møtet: 
Tillegg: 
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å be rådmannen orientere om kommunens 
internkontrollsystem knyttet til håndtering av personalkonflikter. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å be rådmannen orientere om kommunens 
internkontrollsystem knyttet til håndtering av personalkonflikter. 

 

 
 

Sak 17/20 Revisors uavhengighetserklæring 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 29.10.2020 17/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 

 

 
 

Sak 18/20 Revisjonsstrategi 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 29.10.2020 18/20 

 



Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering. 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering. 

 

 
 

Sak 19/20 Revisors uttalelse - etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 29.10.2020 19/20 

 
Forslag til vedtak 
Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til 
orientering. 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte. 
 
Forslag i møtet: 
Tillegg: 
Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse, og vil presisere at kommunen må følge Lov om 
offentlige anskaffelser ved alle innkjøp. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1. Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til 
orientering. 
2. Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse, og vil presisere at kommunen må følge Lov om 
offentlige anskaffelser ved alle innkjøp. 

 

 
 

Sak 20/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 29.10.2020 20/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsplan for 2021. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsplan for 2021. 

 



 
 

Sak 21/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 29.10.2020 21/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontroll-
utvalgets prioriteringer i planen: 
          1. Brannvesenet Midt IKS 
          2. VIDU AS 
 
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets 
prioriteringer i planen: 
          1. Brannvesenet Midt IKS 
          2. VIDU AS 
 
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 

 
 

Sak 22/20 Reglement for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 29.10.2020 22/20 

 
Forslag til vedtak 
1.Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte utkastet til reglement for kontrollutvalget. 
 
2. Saken oversendes kommunestyret med denne innstillingen: 
 
          Reglement for kontrollutvalget vedtas. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1.Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte utkastet til reglement for kontrollutvalget. 
2. Saken oversendes kommunestyret med denne innstillingen: 
          Reglement for kontrollutvalget vedtas. 

 

 
 



Sak 23/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 29.10.2020 23/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.10.2020, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.10.2020, godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


